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Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 

Algemene Directie Instellingen en Bevolking 
Dienst Verkiezingen 

 

 

Gelijktijdige verkiezingen van 26 mei 2019 
Bijzondere instructies betreffende de procedure inzake definitieve afsluiting van de lijsten en 

nummering ervan.  

 

1. Reglementaire aspecten 

 

a. Verkiezing van het Europees Parlement 

 

Overeenkomstig art. 22, tweede lid, 7°, van de wet van 23 maart 1989
1
 betreffende de verkiezing van het 

Europese Parlement, vergaderen de collegehoofdbureaus de tweeënvijftigste dag vóór de stemming (donderdag 

4 april 2019) om 16u en sluiten zij de kandidatenlijsten definitief af. 

 

Overeenkomstig de art. 23 en 24 van de wet van 23 maart 1989, maken de collegehoofdbureaus op donderdag 4 

april 2019 eveneens het stembiljet op voor de verkiezing van het Europese Parlement, nadat de lijsten definitief 

afgesloten zijn.  

 

Voor de opmaak van dat stembiljet geldt het volgende: 

- Er wordt rekening gehouden met de volgorde van de nummers toegekend tijdens de loting bedoeld in 

artikel 20, vierde lid, van de wet van 23 maart 1989 (d.w.z. de nationale nummers toegekend door de 

Minister van Binnenlandse Zaken op 22 maart 2019 om 12u). 

- Vervolgens wordt overgegaan tot een aanvullende loting teneinde een volgnummer toe te kennen aan 

de lijsten die er op dat ogenblik nog geen hebben, beginnend met de volledige lijsten. 

- Deze loting gebeurt in het hoofdbureau van het Nederlandse kiescollege tussen de onpare nummers en 

in het hoofdbureau van het Franse kiescollege tussen de pare nummers, die onmiddellijk volgen op het 

hoogste nummer dat is toegedeeld door de loting door de Minister van Binnenlandse Zaken op 22 maart 

2019 (= nationale nummers). 

- Teneinde de kandidatenlijsten die nog geen nationaal nummer hebben, te nummeren, gaat de voorzitter 

van het Duitstalige kiescollegehoofdbureau over tot een bijkomende loting tussen de nummers die 

onmiddellijk volgen op het hoogste nummer dat is toegekend door de voorzitters van de hoofdbureaus 

van de Nederlandse en Franse kiescolleges. 

 

De voormelde verrichtingen (definitieve afsluiting van de kandidatenlijsten en opmaak van de 

stembiljetten) worden dus uitgevoerd door de collegehoofdbureaus op donderdag 4 april 2019 om 16u. 

 

b. Verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers 

 

Overeenkomstig art. 124 van het Kieswetboek, vergaderen de kieskringhoofdbureaus de tweeënvijftigste dag 

vóór de stemming (donderdag 4 april 2019) om 16u en sluiten zij de kandidatenlijsten definitief af. 

 

Overeenkomstig art. 127 van het Kieswetboek, maken de kieskringhoofdbureaus eveneens de stembiljetten op 

voor de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, onmiddellijk nadat de lijsten definitief afgesloten 

zijn.  In toepassing van art. 128ter van het Kieswetboek, vindt de opmaak van het stembiljet evenwel plaats op de 

                                                           
1
 Toepassing van art. 124 van het Kieswetboek, mits bijzondere bepalingen voorzien in de wet van 23 maart 1989. 
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éénenvijftigste dag vóór de stemming (vrijdag 5 april 2019) om 10u, wanneer de verkiezing van de Kamer 

samenvalt met de verkiezing van het Europese Parlement.  

 

Voor de opmaak van dat stembiljet geldt het volgende: 

- Er wordt - indien gevraagd - rekening gehouden met de volgorde van de nummers toegekend tijdens de 

loting door de Minister van Binnenlandse Zaken de vijfenzestigste dag vóór de verkiezing van het 

Europese Parlement (d.w.z. de nationale nummers toegekend op 22 maart 2019 om 12u).
2
  

- Er wordt - indien gevraagd- rekening gehouden met het volgnummer dat voor de verkiezing van het 

Europese Parlement aan een lijst toegekend werd tijdens de loting door de voorzitter van het 

Nederlandse, Franse of Duitstalige kiescollege, afhankelijk van het geval, de tweeënvijftigste dag vóór 

de verkiezing van het Europese Parlement (donderdag 4 april 2019).
3
  

- Vervolgens wordt overgegaan tot een aanvullende loting teneinde een volgnummer toe te kennen aan 

de lijsten die er op dat ogenblik nog geen hebben, beginnend met de volledige lijsten. 

- Deze loting gebeurt in het hoofdbureau van elke kieskring tussen de nummers die volgen op het hoogste 

nummer dat tijdens de lotingen is toegekend door de voorzitters van de hoofdbureaus van het 

Nederlandse, Franse en Duitstalige kiescollege, de tweeënvijftigste dag vóór de verkiezing van het 

Europees Parlement (donderdag 4 april 2019).
4
 

 

De voormelde verrichtingen worden dus uitgevoerd door de kieskringhoofdbureaus: 

- op donderdag 4 april 2019 om 16u wat de definitieve afsluiting van de kandidatenlijsten betreft; 

- op vrijdag 5 april om 10u wat de opmaak van de stembiljetten betreft (met inbegrip van de 

nummering van de lijsten).  

 

c. Verkiezingen van de gewestelijke Parlementen (Vlaams Parlement, Waals Parlement, Brussels 

Hoofdstedelijk Parlement) 

 

Overeenkomstig art. 15, §3, 5°, van de wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur 

(Vlaams Parlement en Waals Parlement) en art. 12, §3, 5°, van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de 

wijze waarop het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en de Brusselse leden van het Vlaams Parlement verkozen 

worden, vergaderen de kieskringhoofdbureaus (Vlaams Parlement en Waals Parlement) en het gewestbureau 

(Brussels Hoofdstedelijk Parlement) de tweeënvijftigste dag vóór de stemming (donderdag 4 april 2019) om 16u 

en sluiten zij de kandidatenlijsten definitief af.     

 

Overeenkomstig art. 17, §1, van de wet van 16 juli 1993 en art. 14, §1, van de wet van 12 januari 1989, maken de 

kieskringhoofdbureaus en het gewestbureau eveneens de stembiljetten op voor de verkiezing van de gewestelijke 

Parlementen, onmiddellijk nadat de lijsten definitief afgesloten zijn.  In toepassing van art. 41quinquies van de wet 

van 16 juli 1993 en art. 38 van de wet van 12 januari 1989
5
, mag de opmaak van het stembiljet evenwel slechts 

plaatsvinden op de éénenvijftigste dag vóór de stemming (vrijdag 5 april 2019) om 14u, wanneer de verkiezingen 

van de gewestelijke Parlementen samenvallen met de verkiezingen van het Europese Parlement en de Kamer 

van Volksvertegenwoordigers.  

 

Voor de opmaak van dat stembiljet geldt het volgende: 

                                                           
2
 Toepassing van art. 115ter, 62, eerste lid, en art. 128ter, §3, eerste lid, van het Kieswetboek. 

3
 Toepassing van art. 115ter, §2, derde lid, en art. 128ter, §3, tweede lid, van het Kieswetboek.  

4
 Toepassing van art. 128ter, §3, vierde lid, van het Kieswetboek. 

5
 Bijzondere bepalingen tot regeling van de gelijktijdige verkiezing van de gewestelijke Parlementen, het Europese Parlement en de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers. 
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- Er wordt - indien gevraagd - rekening gehouden met de volgorde van de nummers toegekend tijdens de 

loting door de Minister van Binnenlandse Zaken de vijfenzestigste dag vóór de verkiezing van het 

Europese Parlement (d.w.z. de nationale nummers toegekend op 22 maart 2019 om 12u).
6
  

- Er wordt - indien gevraagd- rekening gehouden met het volgnummer dat voor de verkiezing van het 

Europese Parlement aan een lijst toegekend werd tijdens de loting door de voorzitter van het 

Nederlandse, Franse of Duitstalige kiescollege, afhankelijk van het geval, de tweeënvijftigste dag vóór 

de verkiezing van het Europese Parlement (donderdag 4 april 2019).
7
  

- Er wordt - indien gevraagd - rekening gehouden met het volgnummer dat voor de verkiezing van de 

Kamer van Volksvertegenwoordigers aan een lijst toegekend werd tijdens de loting door de voorzitter 

van het hoofdbureau van de kieskring voor de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers 

die in dezelfde provincie gelegen is als de betrokken kieskring voor het gewestelijk Parlement, de 

éénenvijftigste dag vóór de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers (vrijdag 5 april 2019 - 

10u).
8
 

- Vervolgens wordt overgegaan tot een aanvullende loting teneinde een volgnummer toe te kennen aan 

de lijsten die er op dat ogenblik nog geen hebben, beginnend met de volledige lijsten. 

- Deze loting gebeurt in het hoofdbureau van elke kieskring tussen de nummers die volgen op het hoogste 

nummer dat tijdens de loting is toegekend door de voorzitter van het hoofdbureau van de kieskring 

gelegen in dezelfde provincie als de betrokken kieskring voor het gewestelijk Parlement, de 

éénenvijftigste dag vóór de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers (vrijdag 5 april 2019 - 

10u).
9
 

 

De voormelde verrichtingen worden dus uitgevoerd door de kieskringhoofdbureaus: 

- op donderdag 4 april 2019 om 16u wat de definitieve afsluiting van de kandidatenlijsten betreft; 

- op vrijdag 5 april om 14u wat de opmaak van de stembiljetten betreft (met inbegrip van de 

nummering van de lijsten).  

 

d. Verkiezing van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap 

 

Overeenkomstig art. 24, §3, 3°, van de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de 

Duitstalige gemeenschap wordt verkozen, vergadert het kieskringhoofdbureau de tweeënvijftigste dag vóór de 

stemming (donderdag 4 april 2019) om 16u en sluit het de kandidatenlijsten definitief af. 

 

Overeenkomstig art. 26, §1, van de wet van 6 juli 1990, maakt het kieskringhoofdbureau  het stembiljet op, 

onmiddellijk nadat de lijsten definitief afgesloten zijn.  In toepassing van art. 65 van de wet van 6 juli 1990
10

, mag 

de opmaak van het stembiljet evenwel slechts plaatsvinden op de éénenvijftigste dag vóór de stemming (vrijdag 5 

april 2019) om 16u, wanneer de verkiezing van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap samenvalt met 

de verkiezingen van het Europese Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en het Waals Parlement.  

 

Voor de opmaak van dat stembiljet geldt het volgende: 

- Er wordt - indien gevraagd - rekening gehouden met de volgorde van de nummers toegekend tijdens de 

loting door de Minister van Binnenlandse Zaken de vijfenzestigste dag vóór de verkiezing van het 

Europese Parlement (d.w.z. de nationale nummers toegekend op 22 maart 2019 om 12u).
11

  

                                                           
6
 Toepassing van art. 41quinquies, §3, eerste lid, van de wet van 16 juli 1993 en art. 38, §3, eerste lid, van de wet van 12 januari 1989. 

7
 Toepassing van art. 41quinquies, §3, tweede lid, van de wet van 16 juli 1993 en art. 38, §3, tweede lid, van de wet van 12 januari 1989. 

8
 Toepassing van art. 41quinquies, §3, derde lid, van de wet van 16 juli 1993 en art. 38, §3, derde lid, van de wet van 12 januari 1989. 

9
 Toepassing van art. 41quinquies, §3, vijfde lid, van de wet van 16 juli 1993 en art. 38, §3, vijfde lid, van de wet van 12 januari 1989. 

10
 Bijzondere bepalingen tot regeling van de gelijktijdige verkiezing van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, het Europese Parlement, 

de Kamer van Volksvertegenwoordigers en het Waals Parlement.   
11

 Toepassing van art. 65, §3, eerste lid, van de wet van 6 juli 1990. 
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- Er wordt - indien gevraagd- rekening gehouden met het volgnummer dat voor de verkiezing van het 

Europese Parlement aan een lijst toegekend werd tijdens de loting door de voorzitter van het 

Nederlandse, Franse of Duitstalige kiescollege, afhankelijk van het geval, de tweeënvijftigste dag vóór 

de verkiezing van het Europese Parlement (donderdag 4 april 2019).
12

  

- Er wordt - indien gevraagd - rekening gehouden met het volgnummer dat voor de verkiezing van de 

Kamer van Volksvertegenwoordigers aan een lijst toegekend werd tijdens de loting door de voorzitter 

van het kieskringhoofdbureau van Luik voor de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, 

de éénenvijftigste dag vóór de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers (vrijdag 5 april 

2019 - 10u).
13

  

- Er wordt - indien gevraagd - rekening gehouden met het volgnummer dat voor de verkiezing van het 

Waals Parlement aan een lijst toegekend werd tijdens de loting door de voorzitter van het 

kieskringhoofdbureau van Verviers voor de verkiezing van het Waals Parlement, de éénenvijftigste dag 

vóór de verkiezing van het Waals Parlement (vrijdag 5 april 2019 - 14u).
14

 

- Vervolgens wordt overgegaan tot een aanvullende loting teneinde een volgnummer toe te kennen aan 

de lijsten die er op dat ogenblik nog geen hebben, beginnend met de volledige lijsten. 

- Deze loting gebeurt in het hoofdbureau van elke kieskring tussen de nummers die volgen op het hoogste 

nummer dat tijdens de loting is toegekend door de voorzitter van het kieskringhoofdbureau van Verviers, 

de éénenvijftigste dag vóór de verkiezing van het Waals Parlement (vrijdag 5 april 2019 - 14u).
15

 

 

De voormelde verrichtingen worden dus uitgevoerd door het kieskringhoofdbureau: 

- op donderdag 4 april 2019 om 16u wat de definitieve afsluiting van de kandidatenlijsten betreft; 

- op vrijdag 5 april om 16u wat de opmaak van de stembiljetten betreft (met inbegrip van de 

nummering van de lijsten).  

 

2. Praktische aspecten in de toepassing MARTINE 

 

Voorafgaande opmerking : de praktische uitleg hieronder geldt niet voor de collegehoofdbureaus voor het Europees Parlement 

(Mechelen, Namen, Eupen) : zoals hierboven uitgelegd in punt 1.a., vinden de verrichtingen voor de definitieve afsluiting van de 

lijsten en de nummering van deze bureaus immers plaats op donderdag 4 april 2019 om 16 u. 

 

Zoals hierboven vermeld in de punten 1.b., c. en d., worden de verrichtingen voor de kieskringhoofdbureaus voor 

de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen 

uitgevoerd: 

- op donderdag 4 april 2019 om 16u wat de definitieve afsluiting van de kandidatenlijsten betreft (d.w.z. de 

vaststelling van de definitief aanvaarde of afgewezen lijsten); 

- op vrijdag 5 april (om 10u, 14u of 16u afhankelijk van het hoofdbureau) wat de nummering van de lijsten 

en de opmaak van de stembiljetten betreft.  

 

 

� In de praktijk zullen de kieskringhoofdbureaus op donderdag 4 april 2019 definitief de 

kandidatenlijsten afsluiten in de toepassing MARTINE (MA1B) (met of zonder beroep naargelang het 

geval). 

 

                                                           
12

 Toepassing van art. 38, §3, tweede lid, van de wet van 6 juli 1990. 
13

 Toepassing van art. 38, §3, derde lid, van de wet van 6 juli 1990. 
14

 Toepassing van art. 38, §3, vierde lid, van de wet van 6 juli 1990. 
15

 Toepassing van art. 38, §3, zesde lid, van de wet van 6 juli 1990. 
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Het hoofdbureau zal zijn proces-verbaal van definitieve afsluiting dus kunnen aanmaken met behulp van deze 

toepassing aan de hand van de aanpasbare tekst in onderstaande kaders: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier de datum vermelden, 4 april 

dus. 

Zone A : vermelding van de 

verrichtingen voor de definitieve 

afsluiting. 

Zone C : 

U kunt hier vermelden dat de verrichtingen voor nummering zullen 

plaatsvinden op de volgende dag, 5 april 2019, in overeenstemming 

met de wettelijke bepalingen ; dit door het hiertoe voorziene vakje aan 

te duiden, namelijk : 

□ In overeenstemming met artikel 128ter van het 

Kieswetboek, zal het bureau vergaderen op vrijdag 5 april 2019, 

om 10 uur, om over te gaan tot de nummering van de lijsten en 

de gerelateerde verrichtingen die te maken hebben met de 

vorming van de stembiljetten. 

(Noot : De wettelijke bepalingen – in het voorbeeld deze voor het 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – alsook het uur zullen in de 

toepassing aangepast worden naargelang het betrokken bureau). 
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Nadat u deze tekst hebt bewerkt, kunt u de hele tekst weergeven door op de knop “voorbeeld” te drukken; dit zal 

het voor u mogelijk maken om het proces-verbaal van definitieve afsluiting af te drukken en dit met de hand te 

laten tekenen door alle bureauleden en de getuigen. 

Zo zullen uw verrichtingen van donderdag 4 april 2019 afgesloten worden (vergeet niet om uw verrichtingen op te 

slaan door op de knop « Bewaren » te drukken). 

U zal op dit moment dus uw proces-verbaal van definitieve afsluiting van de kandidatenlijsten hebben, dat met de 

hand ondertekend is. Dit proces-verbaal bevat als bijlage de vastgestelde (maar nog niet genummerde) lijsten. 

 U moet op dit moment dus niet elektronisch het document ondertekenen (via de knop 

« Onderteken »), aangezien deze verrichting plaatsvindt op 5 april. 

 

� In de praktijk zullen de kieskringhoofdbureaus op vrijdag 5 april 2019 in de toepassing MARTINE 

(MA1B) de kandidatenlijsten nummeren die vastgesteld werden op donderdag 1 april 2019 (met of 

zonder beroep naargelang het geval). 

 

Het hoofdbureau zal zijn proces-verbaal van nummering van de lijsten dus kunnen aanmaken aan de hand van 

deze toepassing met behulp van de aanpasbare tekst in onderstaande kaders: 
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Hier de datum vermelden:  vermeld hier 5 april 

(het proces-verbaal dat u aanmaakt betreft 

immers de verrichtingen van 5 april) . 

Zone A : Hier hoeft niets aangepast te worden: het 

systeem herneemt ter herinnering de vermeldingen 

i.v.m. de definitieve afsluiting die plaatsvond op 

donderdag 4 april. 

Zone C : 

U kunt hier vermelden dat de verrichtingen voor nummering 

plaatsvinden op deze 5
de

 april 2019, in overeenstemming met de 

wettelijke bepalingen ; dit door het hiertoe voorziene vakje aan te 

duiden, namelijk : 

□  Gelet op het proces-verbaal tot definitieve afsluiting van 

de lijsten op donderdag 4 april 2019, waarvan een uittreksel 

hieronder opgenomen werd onder punt A, en in 

overeenstemming met artikel 128ter van het Kieswetboek, gaat 

het bureau op vrijdag 5 april 2019 om 10 uur over tot de 

nummering van de lijsten en de gerelateerde verrichtingen die te 

maken hebben met de vorming van de stembiljetten. (Noot : De 

wettelijke bepalingen – in het voorbeeld deze voor het Brussels 

Hoofdstedelijk Parlement – alsook het uur zullen in de toepassing 

aangepast worden naargelang het betrokken bureau). 
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Nadat u deze tekst hebt bewerkt, kunt u de hele tekst weergeven door op de knop “voorbeeld” te drukken; dit zal 

het voor u mogelijk maken om het proces-verbaal tot vaststelling van de nummering van de lijsten af te drukken 

en dit met de hand te laten tekenen door alle bureauleden en de getuigen. 

 

U zal op dit moment dus uw proces-verbaal van nummering van de lijsten hebben, dat met de hand ondertekend 

is. Dit proces-verbaal bevat als bijlage de genummerde lijsten. 

 

 Om de verrichtingen van vrijdag 5 april te sluiten, moet u op het einde elektronisch het document 

ondertekenen (via de knop « Onderteken »), dat u vooraf met de hand ondertekend hebt met het volledige 

bureau. Dit document zal dan, door deze actie, elektronisch verstuurd worden naar de FOD Binnenlandse 

Zaken. 
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3. Praktische herhaling van de nummeringsprocedure 

 

� Algemene tabel 

 

Loting van de nationale nummers voor de beschermde letterwoorden - Vrijdag 22 maart 2019 (12u) 

Vb. CD&V (1); N-VA (2); MR (3); ECOLO (4); Open-Vld (5); PS (6); Groen (7); PTB (8); sp.a (9); Défi (10) 

Ontvangst van een nationaal nummer op basis van een attest ondertekend door de indiener (of de opvolger) van het beschermde letterwoord 

Europees Parlement 

 

Voor de lijsten die nog geen 

nummer hebben: bijkomende loting 

op vrijdag 4 april 2019 (16u) 

 

F college: tussen de even nummers 

die volgen op de nationale nummers 

(N college  = oneven nummers) 

 

D college: tussen de nummers die 

volgen op het hoogste nummer van 

de N/F colleges 

 

Vb. Er wordt hier getrokken vanaf nummer 11.  

- N college: 

ProVlaanderen (11) 

- F college: 

ProWallonie (12); Wallonie en Marche (14) 

 

- D college:  

FürOostbelgien (15) 

Ontvangst van een nationaal nummer op basis van een attest uitgebracht door de indiener (of de opvolger) van de 

lijst voor de verkiezing van het Europese Parlement 

Kamer 

 

Voor de lijsten die nog geen 

nummer hebben: bijkomende loting 

op vrijdag 5 april 2019 (10u) tussen 

de nummers die volgen op het 

hoogste nummer toegekend voor 

het Europese Parlement – alle 

colleges samen 

 

Vb. Er wordt hier getrokken vanaf nummer 16.  

Lijst XA krijgt nummer 16. 

Lijst XB krijgt nummer 17.  

 

 

Ontvangst van een nationaal nummer op basis van een attest uitgebracht 

door de indiener (of de opvolger) van de lijst voor de verkiezing van de 

Kamer (van dezelfde provincie) 

Gewestelijk Parlement 

 

Voor de lijsten die nog geen nummer hebben: bijkomende loting op vrijdag 

5 april 2019 (14u) tussen de nummers die volgen op het hoogste nummer 

toegekend voor de Kamer (binnen dezelfde provincie) 

 

Vb. Er wordt hier getrokken vanaf nummer 18.  

Lijst XC krijgt nummer 18. 

Lijst XD krijgt nummer 19.  
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� Specifieke tabel voor het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap 

 

Loting van de nationale nummers voor de beschermde letterwoorden - Vrijdag 22 maart 2019 (12u) 

Vb. CD&V (1); N-VA (2); MR (3); ECOLO (4); Open-Vld (5); PS (6); Groen (7); PTB (8); sp.a (9); Défi (10) 

Ontvangst van een nationaal nummer op basis van een attest ondertekend door de indiener (of de opvolger) van het beschermde letterwoord 

Europees Parlement 

 

Voor de lijsten die nog geen 

nummer hebben: bijkomende loting 

op vrijdag 4 april 2019 (16u) 

 

F college: tussen de even nummers 

die volgen op de nationale nummers 

(N college  = oneven nummers) 

 

D college: tussen de nummers die 

volgen op het hoogste nummer van 

de N/F colleges 

 

Vb. Er wordt hier getrokken vanaf nummer 11.  

- N college: 

ProVlaanderen (11) 

- F college: 

ProWallonie (12); Wallonie en Marche (14) 

 

- D college:  

FürOostbelgien (15) 

 

Ontvangst van een nationaal nummer op basis van een attest uitgebracht door de indiener (of de opvolger) van de 

lijst voor de verkiezing van het Europese Parlement 

Kamer 

 

Voor de lijsten die nog geen 

nummer hebben: bijkomende loting 

op vrijdag 5 april 2019 (10u) tussen 

de nummers die volgen op het 

hoogste nummer toegekend voor 

het Europese Parlement – alle 

colleges samen 

 

 

Vb. Er wordt hier getrokken vanaf nummer 16.  

In de kieskring Luik: 

Lijst XA krijgt nummer 16. 

Lijst XB krijgt nummer 17.  

 

Ontvangst van een nummer "Kamer" op basis van een attest uitgebracht 

door de indiener (of de opvolger) van de lijst voor de verkiezing van de 

Kamer (van dezelfde provincie -> Luik) 

Waals Parlement 

 

Voor de lijsten die nog geen 

nummer hebben: bijkomende loting 

op vrijdag 5 april 2019 (14u) tussen 

de nummers die volgen op het 

hoogste nummer toegekend voor de 

Kamer (binnen dezelfde provincie) 

 

Vb. Er wordt hier getrokken vanaf nummer 18.  

In de kieskring Verviers: 

Lijst XC krijgt nummer 18. 

Lijst XD krijgt nummer 19.  

 

 

Ontvangst van een Waals nummer 

(kieskring Verviers) op basis van 

een attest uitgebracht door de 

indiener (of de opvolger) van de lijst 

voor de verkiezing van het Gewest 

(Verviers) 

Parlement van de Duitstalige 

Gemeenschap 

 

Voor de lijsten die nog geen 

nummer hebben: bijkomende loting 

op vrijdag 5 april 2019 (16u) tussen 

de nummers die volgen op het 

hoogste nummer toegekend voor 

het Gewest (verplicht Verviers) 

Vb. Er wordt hier getrokken vanaf nummer 20.  

Lijst XE krijgt nummer 20. 

Lijst XF krijgt nummer 21.  

 

 


